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Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséróZ szóló, T/10554. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-óban foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2010. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését,

illetve csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)

Fej
et

szám
cím
szám

Alcím
szám

cm
csop

,

szám

Jog-
cím

szám

Előir.
csop
szám

Ki -emelt
e1

szám

Fejeze t
neve

cím név Alcí m
név

Jogcím-
cs o
név

p"
Jogcím

név

Elő ir .

né
v csop .

Kiemelt

zat nev
e előirány- ELŐ IRÁNYZAT

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
ELŐIRÁNYZAT+/- MÓDOSÍTOT T

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁ S

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS
HOZZÁJÁRULÁSAI

4. Normatív hozzájárulások

4 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturáli s
feladatai

5383,7 +13 248,3 18 932.0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő rendelkezésekkel
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Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3 . számú mellékletének 4 pontja

következő módosítását javasolom:

„4. Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai

[FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

69 939 350 forint/megye, főváros

392 forint/fő

A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a
megyei/fővárosi önkormányzatot igazgatási, területi honvédelmi igazgatási feladatainak
ellátásához, a sportfeladatok megszervezéséhez, a kulturális javak védelmét, a muzeáli s
intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közm űvelődést szolgáló
feladataihoz. ]

a) Igazgatási és sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 150 forint/fő

A megyei, fővárosi önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás igazgatási ,
területi honvédelmi igazgatási feladatainak ellátásához, valamint a sportfeladatok megszervezéséhez .

b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése

FAJLAGOS ÖSSZEG :	 689 forint/fő

A hozzájárulás a megyei, fővárosi önkormányzatot a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok szám a
alapján illeti meg a Gyvt . alapján szervezett területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz és a
megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság tevékenységéhez, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálat által a Gyvt . 141 . §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint vezetett nyilvántartásban
szereplő gyermekekhez kapcsolódó feladataihoz .

c) Közművelődési és közgyűjteményi feladato k

- Helyi közművelődési és közgyűjteményifeladatok

FAJLAGOS

	

1 061 forint/fő
ÖSSZEG :

A hozzájárulás lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális fava k
védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közm űvelődést
szolgáló feladatai ellátásához .

-Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

FAJLAGOS

	

87 776 570 forint/megye, főváros, 350 forint/fő
ÖSSZEG :

A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a
megyei/fővárosi önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és
levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közm űvelődést szolgáló feladatai ellátásához .



Általános indoklás

Napról napra újabb és újabb tények bizonyítják, hogy a kormány az elmúlt húsz év legveszélyesebb
költségvetését nyújtotta be az országgyű lésnek .

Ez a Bajnai-csomag tovább rontja Magyarország helyzetét, mert ahelyett, hogy saját lábára állítaná a z
országot, tovább megy a megszorítások kudarcokkal teli útján és a növekedés beindítása helyett továbbr a
is a nemzetközi hitelek és segélyek lélegeztet őgépén tengeti az országot .

A munkanélküliség egyre nő , a reálbérek csökkennek, a versenyképességi világranglistán hét év alat t
harminc helyet csúsztunk vissza, a beruházások pedig –az államadósság drámai emelkedése mellett –
folyamatosan esnek vissza.

Az ország megújításához elengedhetetlenül fontos a növekedés megindulása, amely nélkül a költségveté s
csak mélyíti a válságot .

Részletes indoklás

A javaslat a kulturális területbő l tervezett tetemes forráskivonásnak kívánja elejét venni .

Budapest, 2009 . október 7 .
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